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44 §

PÖYTÄKIRJA 4/2019

SIVU 24/2019

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kirkkoherra pitää alkuhartauden.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen lyhyellä katsauksella seurakunnan toimintaan.
Kirkkoherra piti alkuhartauden.

45 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
4.12.2019 alkaen.
Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille
4.12.2019. Toimitetaan nimenhuuto.
ESITYS
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetaan
nimenhuuto.
PÄÄTÖS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toimitettiin nimenhuuto.

46 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua kirkkovaltuuston jäsentä.
ESITYS
Valittaneen pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa
olevat Jyrki Kallio ja Pasi Kiema.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Kallio ja Pasi Kiema.

47 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
ESITYS
Vahvistettaneen kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisesti.
Liite 1.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET ___________ __________
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PÖYTÄKIRJA 4/2019

SIVU 25/2019

KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN LAKKAUTTAMINEN 31.5.2019 JA
VASTUURYHMIEN TOIMINTASÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖN
OTTAMINEN 1.6.2019 ALKAEN
Oriveden seurakunnassa on toiminut kiinteistöjohtokunta 1.1.2011 alkaen, jota
edelsi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuslautakunta. Piispanvisitaation
yhteydessä olleessa hallinnon tarkastuksessa lakimiesasessori Jorma
Juutilainen toi esiin kysymyksen kiinteistöjohtokunnan mielekkyydestä
hallinnon keventämisen näkökulmasta. Hän esitti ajatuksenaan, että
johtokunnan voisi muuttaa työryhmäksi tai vastaavaksi. Oriveden
seurakunnassa toiminnallisella puolella on ollut neljä vastuuryhmää, joiden
yhteinen toimintasääntö on tullut käyttöön 1.1.2011 alkaen.
Tämä toimintasääntö vaati päivitystä ja tämän päivityksen yhteydessä oli
mahdollisuus liittää uusi kiinteistöasioiden vastuuryhmä saman
toimintasäännön alaisuuteen. Lisäksi seurakunnassa tapahtuvan viestinnän
tueksi oli mielekästä perustaa viestinnän vastuuryhmä.
Kirkkoneuvosto esitti kokouksessaan 28.10.2018 kirkkovaltuustolle, että
kiinteistöjohtokunta lakkautetaan 1.1.2019 alkaen ja seurakuntaan
perustetaan kiinteistöasioiden vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen, seurakuntaan
perustetaan viestinnän vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen ja päivitetty
vastuuryhmien toimintasääntö hyväksytään ja otetaan käyttöön 1.1.2019
alkaen.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2018 palauttaa asian
kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi siten, että kirkkoneuvosto pyytää lausunnot
esitetyistä muutoksista vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1/2019 § 14 pyytää lausunnot uudesta
vastuuryhmien toimintasäännöstä vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.
Vastuuryhmät ja kiinteistöjohtokunta käsittelivät uuden vastuuryhmien
toimintasääntöluonnoksen ja antoivat siitä lausunnot. Lausuntojen pohjalta on
muokattu uusi vastuuryhmien toimintasääntö, jonka kirkkoneuvosto esitti
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja käyttöönotettavaksi 1.6.2019 alkaen.
Kirkkovaltuusto hyväksyi 16.5.2019 olleessa kokouksessaan 2/2019 § 24
kiinteistöjohtokunnan lakkauttamisen 31.5.2019 sekä uuden vastuuryhmien
toimintasäännön käyttöönotettavaksi 1.6.2019 alkaen, lisättynä
valtuutettu Ilkka Hjerppen ponsiesityksellä: ”Kirkkovaltuusto päättää esittää
päätökseen liittyvänä pontena, että kirkkoneuvosto tarkistaa vastuuryhmien
toimintasäännön siten, että se ei sisällä hallinnollisia tehtäviä tai vastuita ja
että säännössä esitetyt ohjeistukset ovat mahdollisimman yksiselitteisiä”.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ _______
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Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 7/2019 § 113 ponteen liittyvät ehdotetut
korjaukset vastuuryhmien toimintasääntöön ja hyväksyi ne. Vastuuryhmien
toimintasäännön hyväksyy kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston käsittelemä, nyt
voimassa oleva toimintasääntö hyväksytetään vielä kirkkovaltuustossa. Liite 2.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy lopullisen
vastuuryhmien toimintasäännön.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Liite 2.

49 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2025
Oriveden seurakunnan strategia on laadittu vuosille 2008 - 2015. Strategian
tekemisestä on kymmenisen vuotta aikaa ja viime vuonna ollut
piispanvisitaatio ja sen tuloksena syntynyt materiaali antaa hyvän pohjan
uuden strategian laadinnalle. Syyskuussa 2018 käytiin pohjakeskustelua
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa uuden strategian pohjaksi ja
tätä jatketaan 27.3.2019 nykyisten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
kanssa.
Uuden strategien työstämisen aikana pidetään yhteisiä seminaari-iltoja
tarvittaessa.
Strategiaa laadittaessa on hyvä tarkastella toimintaympäristön muutos sekä
mahdolliset muut asiat, jotka on hyvä ottaa uuden strategian pohjaksi sekä
pohtia miten nämä asiat vaikuttavat uuteen strategiaan ja siitä nouseviin
painopisteiden määrittämiseen sekä arvoihin, joita seurakunta pitää esillä.
Uuden strategian päivitysprosessin tavoiteaikataulu:
- maaliskuu 2019 valmistelutyöryhmän nimeäminen
- kevät 2019 työryhmä tekee pohjaselvityksen strategian päivittämisestä
- elo-syyskuu 2019 vastuuryhmät ja seurakunnan työalat käyvät läpi pohjaselvitystä ja antavat siitä lausuntonsa
- lokakuu 2019 valmistelutyöryhmä kokoaa eri tahojen valmistelun pohjalta
ehdotuksen strategiaksi 2020-2025
- marraskuu 2019 kirkkoneuvosto käsittelee strategiaehdotuksen ja
valmistelee sen kirkkovaltuuston päätettäväksi
- joulukuu 2019 kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan strategian

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_________

________
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Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 29.3.2019 strategiatyöryhmän, johon
kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra Mika Tapiolinna, kaksi työntekijää ja
kolme luottamushenkilöä. Luottamushenkilöiden edustajiksi strategian
valmistelutyöryhmään valittiin Liisa-Maaria Lenkkeri, Minna Löytty-Rissanen ja
Merja Kahila. Työntekijät nimesivät henkilöstön edustajiksi kappalainen Juha
Itkosen ja lastenohjaaja Henna Mäkirannan.
Strategiatyöryhmä on kokoontunut kesän ja syksyn 2019 aikana ja saanut
uuden strategian vuosille 2020-2025 valmiiksi. Strategiaan liittyen oli
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen neuvottelu 30.10.2019.
Neuvottelussa oli mahdollisuus antaa palautetta strategiatyöryhmän
tekemästä ehdotuksesta uudeksi strategiaksi. Strategiatyöryhmä kokoontui
tämän jälkeen vielä hiomaan ehdotusta uudeksi strategiaksi ja ehdotus on nyt
valmis.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto käsitteli ehdotuksen uudeksi strategiaksi ja esittää sitä
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Liitteet 3 ja 4.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkovaltuutettu Pasi Kiema teki strategiaan seuraavan muutosesityksen.
”Strategian kohtaan Painopisteet lisätään otsikkosanaksi Opetus, johon
liitetään tarkentava teksti: opetetaan juutalaisen Messiaamme tuntemista ja
hänen esimerkkinsä mukaan vaeltamista.”
Valtuutettu Kieman muutosesitystä ei kannatettu.
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi seuraavalla
tarkennuksella. Sivulla 4 mainittu kirkkolain pykälän 4 luvun 8 § pitäisi olla § 1.
Liitteenä 3 Oriveden seurakunnan strategiaprosessi ja tausta. Liitteenä 4 on
Oriveden seurakunnan uusi strategia.
Valtuutettu Pasi Kiema jätti eriävän mielipiteen, joka on liitteenä 5.
50 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2020, HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE
2020 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2021 - 2022
Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys sisältävät työalojen
toimintasuunnitelmat ja numeraaliset osat. Toiminnalliselle puolelle on
talousarvio laadittu pääsääntöisesti vastuuryhmien esitysten mukaisesti.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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Vuodelle 2020 on arvoitu verotulokertymä samalle tasolle kuin mitä on tämän
vuoden talousarviossa. Ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että
ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan
joulukuulle, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.
Palkkoihin on tehty n. 1,5 % korotusvaraus sekä lomarahojen täysimääräinen
maksaminen. Suorituslisäerän ja lomarahojen vaikutus palkoissa on noin
25 000 - 30 000 €.
Työnantajan eläkemaksuun on laskettu 0,4 prosenttiyksikön aleneminen.
Henkilöstökulut nousevat yhteensä n. kolme prosenttia tämän vuoden
talousarviosta.
Kiinteistöjen kunnossapitoon on varattu määrärahoja 50 100 €.
Yhteistyösopimusta jatketaan Lempäälän seurakunnan kanssa
palkkahallinnon palveluista. Yhteistyösopimus päättyi Kangasalan
seurakunnan kanssa taloudenhoidon ja kiinteistöpalveluiden osalta, mutta
keskustelua jatketaan muusta yhteistyömallista tämän ja ensi vuoden aikana.
Talousarvioon on varattu määrärahoja palkkahallinnon palveluista,
taloushallinnon yhteistyöstä sekä ostopalveluista kiinteistöhallintoon yhteensä
21 000 €.
Investointiosaan esitetään talousarviossa Oriveden kellotapulin ulkomaalaus,
Juupajoen kirkon laviinin korjaus, Oriveden seurakuntakeskuksen vanhojen ivlaitteiden ja käyttövesiputkistojen uusiminen, Juupajoen hautausmaan
huoltorakennuksen peruskunnostus, Eräjärven, Juupajoen ja Korkeakosken
kirkkojen invaluiskien hankinta, Juupajoen kirkon palohälytinlaitteistojen
uusiminen sekä Eräjärven kirkon vanhojen urkujen korjaaminen, joka ajoittuisi
kahdelle seuraavalle vuodelle.
Lisäksi varataan määrärahoja yllättävien koneiden tai laitteiden hankintaan.
Oriveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 näyttää alijäämää 94 593 €
ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 näyttää alijäämää 51 630
€, joka esitetään seurakunnan talousarvion yhteydessä.
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2020, hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020
sekä suunnitelmavuodet 2021 - 2022. Oriveden seurakunnan talousarvio
vuodelle 2020 näyttää alijäämää 94 593 € ja hautainhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2020 näyttää alijäämää 51 630 €. Hautainhoitorahaston
talousarvio esitetään seurakunnan talousarvion yhteydessä.
Huomioikaa, että Kirkon palvelukeskuksen tuottamissa raporteissa ovat
etumerkit väärinpäin. Tulot on merkitty miinusmerkillä ja kulut ovat ilman
miinusmerkkiä.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Oriveden
seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä
suunnitelmavuodet 2021 - 2022. Talousarvio, joka osoittaa alijäämää 94 593 €
esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä. Liite 5.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto hyväksyi Oriveden seurakunnan talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä suunnitelmavuodet 2021 – 2022.
Talousarvio, joka osoittaa alijäämää 94 593 € katetaan edellisten vuosien yli/alijäämätililtä. Liite 6.
51 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
- Valtuutettu Kari Aakula kertoi terveisiä kirkolliskokouksen marraskuun
kokouksesta.
- Valtuutettu Juha Hakonen esitti toiveen siitä, että seurakunnan
hautausmailla kerättäisiin muovia talteen
- Valtuutettu Heikki Salomaa piti tärkeänä seurakunnan kaikkien kirkkojen
käyttöä tarkoituksenmukaisella tavalla

52 §

TIEDOKSI
1. Muutoksia henkilöstössä
Kirkkoherra Mika Tapiolinna kertoi työntekijämuutoksista.
2. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on tiistaina 11.2.2020 kello 18.
Kokouksessa toimitetaan kirkolliskokousvaali.

53 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus lisätään pöytäkirjaan.

54 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _____

